Evrenin Zarafeti

Bir sey kesfetmenin insanin yeni bir sey
gormesi degil de bakisini bicimlendirmesi
demek oldugu soylenir. Evreni sicim
kurami tarafindan bicimlendirilmis bir
bakisla goren okurlar yeni manzaranin
nefes kesici oldugunu gorecek. Dunyanin
her yerinde matematikciler ve fizikciler
simdiye kadar olusturulmus en iddiali fizik
kurami olan sicim kurami uzerinde
calisiyor. Sicim kurami Einsteinin otuz yil
boyunca uzerinde calistigi birlesik alan
kuramina giden yolda onemli bir adim.
Bilim nihayet buyuk olana iliskin yasalar
(genel gorelilik) ile kucuk olana iliskin
yasalar (kuantum mekanigi) arasindaki
neredeyse yuz yillik ucurumu kapadi.
Sicim kurami modern fizigin en onemli
konularindan bu ikisini, evrendeki butun
harikulade olaylarin tek bir birimin
(maddenin ozunu olusturan cok ama cok
kucuk
enerji
iplikciklerinin)
titresimlerinden dogdugunu aciklayarak,
buyuk bir maharetle uyumlu bir butun
haline getirmistir. Ayrica doganin tum
kuvvetlerini birlestirme olanagini da icinde
barindirdigi icin kimi fizikciler supersicim
kuramini Her Seyin Kurami olarak
nitelemektedir.
Onde
gelen
sicim
kuramcilarindan Brian Greene, cok acik ve
anlasilir bir dille yazdigi bu kitapta
okuyucuya
nihai
kuram
arayisinin
ardindaki bilimsel hikayeyi ve bilim
insanlarinin cabalarini anlatiyor. Sicim
kurami, yazarin da gayet canli bir bicimde
anlattigi gibi evrenin oyle degisik bir
goruntusunu ortaya cikariyor ki, fizik
dunyasi hala bu sokun dalgalarinin etkisi
altinda. Heyecan verici ve cigir acici
fikirlerin, ornegin uzayin dokusunda gizli
yeni boyutlar, temel parcaciklara donusen
kara delikler, uzay-zamanda yariklar ve
delikler, birbirlerinin yerine gecebilen cok
buyuk ve cok kucuk evrenler ve bunlar gibi
bircok baska fikrin, gunumuzde fizikcilerin
ustesinden gelmeye calistigi bazi sorunlarin
cozumunde cok onemli bir yeri var.
Evrenin Zarafeti bu konuda yapilan
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kesifleri ve hala cozulememis gizemleri,
durup dinlenmeden uzayin, zamanin ve
maddenin nihai dogasini arastiran bilim in
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